4. számú melléklet

NYÍLTVÍZI FELNŐTT VÁLOGATÁSI ELVEI
2019. évi nyíltvízi válogatott keretek
A felnőtt „A” válogatott keret tagjai a felnőtt EB 2-2 legjobb egyéni helyezést elérő
versenyzője, valamint a – medencésekhez hasonlóan - junior VB 1-3. helyezettjei a 10 km-es olimpiai
versenyszámban
Nők:
Olasz Anna-Szegedi Úszó Egylet,
Sömenek Onon Kata-Kőbánya SC,
Rohács Réka-Kőbánya SC,

10 km 11. hely, 25 km 6. hely
10 km. 18. hely, 25km 10. hely
Junior VB 3. hely 10 km

Férfiak:
Rasowszky Kristóf- Balaton Úszó Klub Veszprém
5 és 25 km 1. hely, 10 km 2. hely.
Székelyi Dániel- FTC
5 km 10. hely, 10 km és 25 km 14. hely
„B” keret
Novoszáth Melinda- Darnyi Tamás SC, 10km. 20. hely
VÁLOGATOTT EDZŐTÁBOROK:
A válogatott tagjai a medencésekhez hasonlóan a következő edzőtábori juttatásokra jogosultak:
A felnőtt „A” válogatott tagjai:
2x3 hét melegégövi, vagy magaslati edzőtáborra és 2x3 hét hazai, vagy belmekeni (BUL) magaslati
edzőtáborra
A felnőtt „B” válogatott tagjai:
2x3 hét hazai, vagy belmekeni(BUL) magaslati edzőtáborra
VERSENYZÉS:
2018.-2019. év hazai és külföldi versenyei:
2018. december 19. szerda 9 óra Győr
Medencés 10 km-es felmérő verseny, 1. VB válogató
2019. február 15.
Fina-Hosa Maratoni VK-10 km, Doha-Qatar, 2. VB válogató
2019. március 24.
LEN Európa Kupa 10 km, Eilat-Izrael, 3. VB válogató
2019. május 10-12.
Medencés Hosszútávúszó OB, (később kijelölendő helyszín)
2019. június 14-15.
FINA-HOSA Maratoni VK-10km és Nyíltvízi Országos Bajnokság,
Balatonfüred-Magyarország
2019. július 13-19.
FINA Nyíltvízi Úszó Világbajnokság, Gwangju-Dél-Korea

A felnőtt válogatott két legjobb egyéni versenyzője az elmúlt évekhez hasonlóan jogosult a Fina-Hosa
VK sorozatban indulni – MÚSZ költségen - vagy kérhetik 1-1 VK helyett a LEN EK állomásait.
Fontos megemlítenem, hogy a Fina országonként 1-1 fő női és férfi versenyző és 1fő edző szállás és
étkezési költségeit fizeti, a MÚSZ-nak az utazási költségeket kell fizetnie!
A felnőtt válogatott második legeredményesebb férfi és női versenyzője, a világbajnokságot
megelőző Európa Kupa sorozat állomásokon jogosultak indulni MÚSZ költségen.
Az USA-ban tanuló válogatott versenyzők – a medencés versenyzőkhöz – hasonlóan külföldi
edzőtáborra nem jogosultak csak a világversenyt megelőző közös, válogatott edzőtáborra.

FINA Nyíltvízi Úszó Világbajnokság Gwangju-Dél-Korea
2019. július 13-19.
Összesen 3-3 férfi és női versenyszám kerül megrendezésre – 5, 10 és 25 km – valamint a 4x1250
méteres mix nyíltvízi gyorsváltó.
Javasoljuk az előző évekhez hasonlóan, hogy a 2018-as EB egyéni 1-6. helyezett női és férfi
versenyzője abban a versenyszámban, amiben elérte ezt a helyezést, védett legyen a következő VB-re
ebben a versenyszámban.
Javasoljuk, hogy Rasovszky Kristóf 5, 10 és 25 km-en, Olasz Anna pedig 25 km-en a 2018-as EB
eredményei alapján indulhassanak a 2019. évi VB-n.
A további válogatást három körben célszerű lebonyolítani, hogy a legerősebb csapatot és a legjobb
nyíltvízi versenyzőket tudjuk kiállítani a VB-re.
Különösen fontos a VB a nyíltvízi úszók számára, mert a 10km-es versenyszám első 10 helyezettje
automatikus indulási jogot szerez az olimpián való indulásra.
Az első válogató a medencés 10 km-es felmérő verseny lesz, (2018. december 19. Győr) ahol a 10
km-es férfi versenyszám első 3 és a női 10 km-es női versenyszám első 2 helyezettjét – a válogatott
tagjain kívül, mert ők automatikusan a 2018-as eredményeik miatt résztvevői a nyíltvízi válogató
versenyeknek - utaztatná a MÚSZ a dohai VK-ra és az eilati EK-ra.
Akik nem kerülnek be a legjobb 3 ill. 2 versenyző közé, azok egyesületi költségen vehetnek részt a
versenyen, de ők is kvalifikálhatják magukat a VB-re attól függetlenül, hogy nem voltak medencében
a legjobb 2 ill. 3 között.
A második válogató a dohai VK lesz (február 15.) itt 10 km-es versenyszámban indul mindenki.
A harmadik válogató az eilati EK lesz, március 24.-én, ahol szintén a 10 km-es versenyszámban indul
mindenki.
A két nyíltvízi verseny legkisebb helyezési számot elérő legjobb 1 férfi és 2 női versenyzője indul a VB
10 km-es versenyszámában. A medencés válogató nem kap szorzót - mivel a válogatott tagjainak
kötelező az indulás, de ők a 2018-as eredményeik alapján automatikus résztvevői a válogató
versenyeknek, tehát az itt elért eredményük nem befolyásolja a részvételüket. A VK helyezési számai
1x szorzót, az EK helyezési számai 2x szorzót kapnak. Amennyiben a 2 verseny után pont egyenlőség
lenne akkor elsődlegesen a VK-n, másodlagosan az EK-n, amennyiben ezek után is pont egyenlőség
van akkor az elmúlt 2 év világ versenyeinek egyéni 10 km-es eredménye a döntő.
Az indulási jogot szerző versenyzők még egy egyéni versenyszámot választhatnak (5 vagy 25 km), a
maradék 2-2 helyre pedig, a váltóra pihent versenyzőt vigyünk. Olyan versenyzőt, akinek van nyíltvízi
tapasztalata és a legjobb medencés 1500-as időkkel rendelkeznek vagy indulási jogot szerzett a VB
válogatókon való indulásra. Őket egyéni 5 vagy 25 km-re nevezzük de nem kötelező teljesíteni ezt a
versenyszámot csak el kell indulniuk a versenyszabályok miatt.

(vitára adhat okot pl. ha egy versenyzőt kvalifikációs helyen kizárnak bármelyik versenyen, sérülést
szenved, elszakad a sapkája, szemüvege, olyan betegsége lesz, ami megakadályozza a versenyen való
részvételét. Az említett esetekre több alkalommal volt példa az elmúlt 5 évben, és kapitányi döntéssel
az esélyes versenyző csapatba került és bizonyított)
A 4x1250-es váltóban csak azok indulhatnak a FINA szabályai szerint, akik egyéni nyíltvízi
versenyszámban is rajthoz állnak a VB-n!
Célunk, hogy a megszerezhető 2 férfi és 2 női olimpiai kvótából legalább hármat megszerezzünk, a
riói olimpiához hasonlóan. Ezentúl reálisnak látjuk 2 egyéni érem, 2 egyéni és 1 váltó pontszerző
helyezés megszerzését.

